LEFlabels en App

LEF

Hoe gebruik je die?

gozers

Inhoud:
2 strips van 5 labels
per LEFgozers pakket

LEF

gozers

LEFgozers community

Andere gozers?

Hij is LEF

LEFfe muziek

gozers challenge

1 zakje met 10
ringetjes

1. AFbreken
De laatste is voor jou als jeugdwerker
en blijft in het pakket.

Door het label aan de sleutels
mee te nemen, krijgen de jongens
dagelijks een prikkel om terug
te denken aan de workshops.

2. Sleutels

3. Scan!
Kijk achterop hoe je dit doet

Scanning

Verder zijn de labels ook bedoeld als
stimulans om in het dagelijks leven
beter over keuzes na te denken.

LAF

Laat elke jongen zelf zijn
label afbreken, hierdoor heeft
hij meer het gevoel dat deze
echt van hem is.

Neutraal

LEF

Door te scannen krijgen zij
toegang tot de exclusieve
LEFgozers omgeving. Motiveer
de jongens om een paar keer
per week te scannen en
bespreek wat er op staat.

Door te schakelen tussen LAF
en LEF word hij gedwongen na
te denken over keuzes, zijn
keuze krijgt zo meer betekenis.
Maar ben je altijd laf als je
iets doet wat je niet wilt? Nee!
Zoek de balans en na een tijdje
lukt het hem beter voor
zichzelf te kiezen!

LEFlabels en App

LEF

Hoe gebruik je die?

gozers

De LEFgozers app is een community
voor en door LEFgozers deelnemers
uit heel Nederland. Zij kunnen
content zien die door andere
deelnemers is geupload.
De jongens kunnen zelf foto’s
uploaden met #LEFgozers op
Instagram of zelf foto’s uploaden
via de app. Motiveer hen zelf actief
bij te dragen aan de community!

LEF

gozers

Download de
Zappar app in
Google Play Store of
App Store

LEFgozers community

Andere gozers?

Hij is LEF

LEFfe muziek

gozers challenge

Wat is er te zien op de LEFgozers app?

1
Wat zie je?
Foto’s van andere
deelnemers .
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‘andere gozers’
LEF

gozers

Andere gozers?

LEF

gozers

Hij is LEF!
HIer geven gozers tips hoe je meer jezelf
kunt zijn. Wat moet je doen om LEF te zijn?

Extra’s:
- Foto maken met ‘Snapchat’ filter
- Link naar Instagram
- Direct een foto uploaden naar de app*

Hij is LEF
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LEFfe muziek

Upload een foto naar de LEFgozers

gozers challenge

gozers

Ben jij LEF? Doe de LEFgozers quiz!
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‘LEFfe muziek’’
LEF

Wat zie je?
Videos van jongens
of mannen die
vertellen over hun
eigen ervaringen.

LEFgozers community

Andere gozers?

MAak een LEF foto
Ga naar onze Instagram pagina

LEFfe Muziek
Goeie songs om je te inspireren!

Wat zie je?
Muziekvideo’s die de
LEFgozers
boodschap delen.
Doel:
Entertainment met
een boodschap
bieden.

LEF

gozers

Hier zie je andere deelnemers en waar zij
tegenaan lopen

Hoofdmenu

Doel:
Herkenning van
anderen die
hetzelfde ervaren.
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‘hij is lef’

tip!
Houd het label tegen een
donkere achtergrond om
beter te scannen.

Doel:
Inspriratie geven
hoe je trouw aan
jezelf kan blijven.

‘Gozers challenge’
LEF

gozers

Gozers challenge
Doe met je groep mee aan de
Gozers Challenge en laat zien waar
jullie voor staan!

Wat zie je?
Resultaten van de
4e workshop van
andere groepen.
Doel:
Een uitdaging geven
om met de
LEFgozers groep
aan te werken.

* De foto’s komen niet direct op de app te staan, ze komen terecht bij de organisatie. Er is dus een filter dat ervoor
zorgt dat foto’s met een verkeerde boodschap niet gebruikt worden.

